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Apraksts
Anotācija
Mērķis

Uzdevumi

Uzņēmējdarbības finanses
IMF0
45345
Maģistra akadēmiskās studijas
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Inga Lapiņa - Doktors, Profesors
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Nataļja Lāce - Doktors, Profesors
Pilna laika
Latviešu, Angļu
7.līmenis
25.08.2016 - 31.12.2020; Akreditācijas lapa Nr. 2019/06
80.0
Pilna laika studijām - 2,0
sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības finanšu vadībā
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) 7. līmenis
sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībzinātnē vai augstākā profesionālā izglītība atbilstoši
studiju programmām, kurās ir ietverta bakalaura studiju programmas obligātā daļa (bez bakalaura darba) ne
mazāk kā 70 kredītpunktu apjomā

Studiju programma tiek realizēta kā akadēmiskā maģistra studiju programma 80 KP apjomā ar iegūstamo
sociālo zinātņu maģistra grādu uzņēmējdarbības finanšu vadībā, kas ietver 2 specializēšanās virzienus finanšu vadības un finanšu ekonomikas virzienu.
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam maģistra grādam un
akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas padziļinātas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības
finanšu vadībā, kā arī attīstīt pētniecības prasmes, izglītojot uzņēmumu finanšu vadītājus un finanšu
investīciju pārvaldīšanas speciālistus finanšu problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai mūsdienu
mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos.
Uzdevumi mērķa sasniegšanai:
1) sniegt programmas studējošajiem pietiekamas teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības finanšu vadības
jomā, kā arī ar to saistītajās jomās, lai nodrošinātu studējošo spējas izprast finanšu plūsmu ietekmējošos
faktorus un, secīgi pielietojot finanšu analīzes un vadības metodes, pieņemt finanšu lēmumus mūsdienu
mainīgās uzņēmējdarbības vides apstākļos;
2) nodrošināt tādu studiju organizācijas veidu, lai programmas absolventiem būtu pietiekamas pētnieciskās
iemaņas akadēmiskās izziņas nolūkiem uzņēmumu finanšu vadībā un finanšu investīciju pārvaldīšanā;
3) veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu to spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem
standartiem strādāt tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos finanšu resursu vadībā un finanšu
pakalpojumu sfērā finanšu investīciju vadībā, t.sk. prasmi iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju,
spēju pieņemt lēmumus, darboties sociāli atbildīgā vidē u.c.;
4) nodrošināt studējošajiem pietiekamas vispārpielietojamās prasmes, t.sk. prezentācijas un polemikas
prasmes, komunikācijas spējas un spējas strādāt komandā u.c.;
5) nodrošināt studējošajiem vēlmi un pietiekamas zināšanas tālākām studijām un pētījumiem doktora
programmās.

Studiju rezultāti

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība,
vērtēšana

Nākamās nodarbinātības apraksts

Specifiskie uzņemšanas nosacījumi
Studiju turpināšanas iespējas

Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos, zinātniskos semināros,
kā arī studējot attiecīgo literatūru, apgūt programmā ietvertos ekonomikas teorijas, finanšu, vadīšanas,
humanitāros un sociālos mācību priekšmetus. Studiju rezultātā tiek iegūtas šādas teorētiskās zināšanas un
kompetences:
- zināt un izprast ekonomikas un uzņēmējdarbības finanšu vadīšanas koncepcijas un teorijas;
- izprast finanšu tirgū notiekošos procesus;
- zināt un izprast komercsabiedrības būtību, darbības principus un riskus;
- zināt finanšu pārskatu veidošanas principus un izprast informāciju iekļautu finanšu pārskatos;
- pārzināt finanšu vadības metodes finanšu lēmumu pieņemšanai ar minimālo risku;
- izmantojot finanšu vadīšanas metodes, komercsabiedrībā nodrošināt efektīvu komunikāciju un saskarsmi
ar klientiem;
- prast izstrādāt finanšu politiku un budžeta plānošanas dokumentus;
- kvalificēti sagatavot un prezentēt investīciju projektus;
- prast vadīt finanšu instrumentu portfeļus;
- apzināt un prast samazināt finanšu riskus;
- veicināt finanšu inovācijas;
- ievērot ētikas un kultūras principus finanšu vadīšanā, veicināt biznesa sociālu atbildību;
- izmantot modernās informācijas tehnoloģijas, darbojoties finanšu vadīšanas jomā;
- prast izmantot kompānijas kapitāla vērtības novērtēšanas metodes tās paaugstināšanas nolūkā;
- noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus finanšu resursu izmantošanā;
- izmantot ekonomikas likumsakarības finanšu lēmumu pieņemšanā;
- prast pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves un biznesa situācijās, strādājot komandā vai
individuāli.
Finanšu vadīšanas speciālistam nepieciešamā profesionālā attieksme:
- orientācija uz pozitīvu un kvalitatīvu darba rezultātu;
- pozitīva attieksme pret sabiedrību, tajā notiekošajiem procesiem;
- atbildības sajūta, patstāvība un spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus;
- komunikabilitāte, radoša pieeja strādājot komandā;
- profesionālās ētikas apziņa;
- sociālā biznesa atbildība;
- zinātkāre un spēja pilnveidoties.
Maģistra darbs akadēmiskā grāda iegūšanai uzņēmējdarbības finanšu vadīšanā atspoguļo kvalificētu,
zinātnisku, publiski aizstāvamu pētījumu. Maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana ir atbildīgs un
noslēdzošs posms maģistru sagatavošanā. Maģistra darba aizstāvēšanai IEVF Finanšu katedrā izveido Gala
pārbaudījuma komisiju. Komisijas sastāvu apstiprina IEVF dekāns. Lēmumu par maģistra akadēmiskā
grāda piešķiršanu, pamatojoties uz maģistra darba aizstāvēšanas un mācību procesa rezultātiem, pieņem
Inženierekonomikas un vadības fakultātes Dome.
Programmas apguves rezultātā tiek sagatavoti speciālisti, kas ir spējīgi veikt pētījumus uzņēmējdarbības
finanšu vadības jomā, kā arī var tikt nodarbināti finanšu resursu vadībā tautsaimniecības dažādu nozaru
uzņēmumos un finanšu investīciju vadībā finanšu pakalpojumu sfērā.
nav
Beidzot maģistra akadēmiskās studijas, tālāk studijas var turpināt doktorantūrā.

Programmas IMF0 studiju kursi
Nr.
Kods
Nosaukums
A
Obligātie studiju kursi
1
IEU525
Finanšu pārskati
2
IEU523
Finanšu inovācijas
3
IEU521
Mūsdienu problēmas mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā
4
IEU524
Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse
5
IUF733
Finanšu ekonomika
6
IUF738
Korporatīvās finanses
7
IEU504
Finansiālās informācijas analīzes metodes
8
IDA700
Darba aizsardzības pamati
B
Ierobežotās izvēles studiju kursi
B1
Profesionālās specializācijas studiju kursi
1
IEU515
Finanšu analīze un plānošana
2
IEU510
Vadības grāmatvedība un projektu analīze
3
IUF739
Stratēģiskā finanšu vadīšana
4
IUF737
Vērtspapīru analīze un portfeļu vadīšana
5
IUF740
Prakse
6
IUF741
Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs
7
IUE589
Ekonomisko procesu prognozēšana
B2
Humanitārie un sociālie studiju kursi
1
IUV523
Komerctiesības
2
HSP446
Pedagoģija
3
ETH702
Komunikācijas un prezentācijas prasme
4
IVZ835
Darba grupu psiholoģija
5
IUV528
Korporatīvā sociālā atbildība
C
Brīvās izvēles studiju kursi
E
Gala / valsts pārbaudījums
1
IUF710
Maģistra darbs

Kredītpunkti
30.0
4.0
4.0
4.0
4.0
5.0
6.0
2.0
1.0
26.0
22.0
4.0
4.0
6.0
6.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.0
2.0
2.0
2.0
3.0
4.0
20.0
20.0

